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Wszystkie dobrodziejstwa

Liczba, która cieszy

123,86  pkt

Tegoroczne lato w Starym Sączu zapowiada się niezwykle gorąco. Już nie-
bawem odbędzie się Jarmark świętej Kingi, a następnie Małopolski Festiwal 
Smaku, Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci, Starosądecki Jarmark 
Rzemiosła, Rajd Polski Historyczny, a na koniec lata – Festiwal Pannonica. 
Każde z wydarzeń przyciąnie tysiące turystów nie tylko do Starego Sącza.

Nieco mniej hucznie, ale wyjątkowo uroczyście, zapowiada się tegoroczna, 
jubileuszowa edycja Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej organizowa-
na pod honorowym patronatem Pierwszej Damy RP – Agaty Kornhauser-
-Dudy, z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W ramach tego jubileuszu powstało dzieło niezwykłe pod redakcją Piotra 
Matwiejczuka. Na 272 stronach z ponad 170 archiwalnymi fotografiami 
w ciekawy sposób odkrywane są uroki, troski i zmartwienia minionych festi-
walowych edycji. Mogą przypomnieć się losy warszawskiej rodziny inżynie-
ra Stefana Karwowskiego albo same słowa piosenki Andrzeja Rosiewicza: 
Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. 
Czterdzieści lat minęło, odeszło w cień i nigdy już nie wróci.

Niewątpliwie przez te ponad czterdzieści lat Stary Sącz stał się cenionym 
miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach 
i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie. O tym właśnie 
jest nie tylko ta książka, ale także obecna edycja Festiwalu pisząca sama 
kolejne rozdziały najnowszej historii. 

 

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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48–49. sesja Rady Miejskiej 

Absolutorium dla burmistrza

Rada Miejska 
w starym sączu udzieliła bur-

mistrzowi Jackowi Lelkowi absolu-
torium za 2017 r. Pozytywną opinię 
w tej sprawie wydała wcześniej Re-
gionalna Izba Obrachunkowa i Komi-
sja Rewizyjna Rady Miejskiej. Udzie-
lone przez radnych absolutorium jest 
wyrazem pozytywnej opinii o działa-
niach i wydatkach środków publicz-
nych przez Gminę stary sącz.

Burmistrz Jacek Lelek podkreślał, 
że to sukces całego zespołu, całego 
samorządu.

– Trzymamy dług w ryzach, co praw-
da zwiększył się trochę, ale funduszy 
nie przejadamy, tylko inwestujemy. – 
podkreślał burmistrz. – Dziękuję za 
dobrą współpracę, za świadomość 
po co i dla kogo pracujemy. Ważne, 

że nie boicie się Państwo planów, któ-
re efekty przynoszą dopiero w kilku-
letniej perspektywie. Dziękuję Kazi-
mierzowi Gizickiemu, który służy radą 
w najtrudniejszych momentach, jest 
pełen pomysłów i chęci działania. To 
absolutorium również dla niego. Dzię-
kuję pani skarbnik Bogusi Klimczak. 
Dziękuję współpracownikom, kierow-
nikom referatów, dyrektorom podle-
głych jednostek za zaangażowanie 
i za namacalne efekty pracy.

Radzie Miejskiej i burmistrzowi gra-
tulował poseł Jan Duda – Napraw-
dę imponujące inwestycje. Wpadł mi 
ostatnio w ręce Kurier Starosądecki 
i te liczby, te kwoty pozyskanych środ-
ków zewnętrznych na różne inwesty-
cje mogą przyprawić o zawrót głowy. 
Bardzo się cieszę, że w moim mia-
steczku, gdzie się wychowałem, dzie-
je się tyle dobrego. Ważne, że macie 
państwo wizję, którą skutecznie udaje 
się realizować.

Przy odważnym sięganiu po pie-
niądze zewnętrzne, które wymagają 
wkładu własnego indywidualny wskaź-
nik zadłużenia Gminy Stary Sącz na 
dzień 31 grudnia 2017 r. z artykułu 
243 Ustawy o finansach publicznych 
wyniósł 1,54 % przy dopuszczalnym 

wskaźniku 11,71%, a nadwyżka ope-
racyjna na koniec 2017 roku wyniosła 
7 678 202 zł.

Podczas posiedzenia 28 maja 2018 
roku Rada Miejska wysłuchała również 
wyczerpującego sprawozdania z re-
alizacji „Programu współpracy Gminy 
Stary Sącz z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie 
na rok 2017” przedstawionego przez 
wiceburmistrza Kazimierza Gizickiego. 
Sprawozdanie pokazało, jak istotna 
dla działania samorządu jest inicjaty-
wa obywatelska, jak coraz prężniejszy 
w Gminie Stary Sącz jest sektor orga-
nizacji pozarządowych. Rada Miejska 
wyraziła zgodę na zakup kolejnych 
działek. Tym razem nie na potrze-
by Strefy Aktywności Gospodarczej 
i przedsiębiorców, ale dla budownic-
twa wielorodzinnego. Taki teren zosta-
nie przygotowany przy ul. Podegrodz-
kiej, gdzie gmina ma już działki.

Na tej samej sesji Rada Miejska 
w Starym Sączu zdecydowała, że mia-
sto dopłaci do zbiorowej taryfy, więc 
starosądeczanie nie odczują wzrostu 
cen na swoich kieszeniach.

Każde przedsiębiorstwo wodno-ka-
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Przebudowa ulicy Trakt św. Kingi
Budowa ścieżek rowerowych na 

Miejskiej Górze
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Jest dobrze

We wtorek 5 czerwca w staro-
sądeckim „Sokole” odbyła 

się kolejna debata „Głos ma mło-
dzież”. W panelu dyskusyjnym z 
uczniami uczestniczyli: przewod-
niczący Rady Miejskiej Ewa Zie-
lińska i Andrzej Stawiarski, bur-
mistrz Jacek Lelek i dyrektor 
Diecezjalnego Centrum Pielgrzy-
mowania im. Jana Pawła II ks. 
Mariusz Żaba.

Debata dotyczyła dwóch zagad-
nień – pytań: Strefa aktywności 
gospodarczej motorem napędo-
wym naszej gminy? oraz Gmina 
Stary Sącz atrakcyjnym ośrodkiem 
wypoczynku, rekreacji, pielgrzy-
mowania?. Uczniowie szkół w Gmi-
nie Stary Sącz posłużyli się przy 
konstruowaniu swoich prac obiek-
tywnymi ankietami, których wyni-
ki prezentowali na ekranie. Można 
było zatem pokusić się o konkluzję, 
że w ocenie mieszkańców w obu 
przypadkach „jest dobrze” i odpo-
wiedzieć na te pytania pozytywnie. 
Zadawane pytania, dyskusja i su-
gestie nie odbiegały poziomem od 
dyskursu dorosłych gremiów. De-
batę prowadziła Beata Skoczeń, 
nauczycielka ze Szkoły w Gołkowi-
cach, która od początku organizu-
je te spotkania.

Nagrody za najlepsze prace – 
tablety ufundowane przez Burmi-
strza Starego Sącza i słuchawki 
bezprzewodowe – powędrowały do 
uczniów Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych im. Ks. Prof. Tischnera 
w Starym Sączu: Katarzyny Warze-
chy, Anny Olejarz, Faustyny Wiatr i 
Kamili Kałuzińskiej oraz Izabeli Ja-
sińskiej ze Szkoły Podstawowej im. 
Franciszka Świebodzkiego w Barci-
cach i Piotra Paduli ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 im. Juliusza Słowac-
kiego w Starym Sączu. (RKA)

nalizacyjne, w tym spółka Sądeckie 
Wodociągi jest zobowiązane do złoże-
nia nowych taryf, które będą obowią-
zywały przez trzy najbliższe lata do 
Państwowego Gospodarstwa Wodne-
go Wody Polskie. Propozycja nowych 
taryf, która wyszła od Sądeckich Wo-
dociągów została zaakceptowana 
przez Polskie Wody. Teraz Nowy Sącz, 
Stary Sącz, Kamionka Wielka, Nawo-
jowa, Korzenna, częściowo Łącko, 
Chełmiec i Grybów będą dopłacać do 
końca 2018 roku mieszkańcom do no-
wych taryf, tak aby nie odczuli skutków 
tej podwyżki.

Dopłata za dostarczanie wody oraz 
odbiór ścieków, jaką przegłosowa-
li radni będzie obowiązywała od 1 
czerwca do 31 grudnia br. Dopłata 
wyniesie:

WOdA:
• 2,01 zł brutto (1,86 zł netto) do 

każdego metra sześciennego 
dostarczonej wody,

• 0,43 zł. brutto (0,40 zł netto) do 
opłaty abonamentowej na od-
biorcę korzystającego z urzą-
dzeń wodociągowych.

ŚcIEKI:
• 2,86 zł brutto (2,65 zł netto) do każ-

dego odebranego metra sześcien-
nego ścieków, 0,79 zł brutto (0,73 
zł netto) do opłaty abonamento-
wej na odbiorcę korzystającego 
z urządzeń kanalizacyjnych.

Obecnie opłata za wodę wynosi 
5,65 zł brutto, a za odprowadzenie 
ścieków – 5,64 zł brutto. Tak napraw-
dę metr sześcienny wody kosztuje już 
7,46 zł brutto, a odprowadzenie ście-
ków 8,31 zł brutto. Gmina jednak do-
płacała 1,81 zł do każdego metra sze-
ściennego wody i 0,43 zł do opłaty 
abonamentowej oraz 2,67 zł do każ-
dego odebranego metra sześciennego 
ścieków i 0,79 zł do opłaty abonamen-
towej. Teraz dopłaty wzrosną.

W 2017 roku Gmina Stary Sącz 
dopłaciła do taryf za wodę i ścieki  
1 196 000 złotych. Gmina dopłaca 
również do przyłączy kanalizacyjnych. 

W ubiegłym roku kosztowało to samo-
rząd 95 tys. złotych.

Natomiast na kolejnej, 49. sesji, któ-
ra odbyła się 25 czerwca Rada Miej-
ska wyraziła zgodę na dofinansowanie 
prac konserwatorskich w Zespole Ko-
ścielno-Klasztornym Sióstr Klarysek. 
Dotacja wynosi 78 000 zł, co stanowi 
48,75% całkowitych kosztów realiza-
cji prac konserwatorskich i restaura-
torskich polichromii ściennej i detalu 
kamieniarskiego w kaplicy św. Kingi. 
Rada Miejska podjęła również uchwa-
łę w sprawie nabycia nieruchomości 
położonych w Gołkowicach Dolnych 
w związku z realizacją trasy rowero-
wej Velo Dunajec. Działki to wkład 
gminy w inwestycję realizowaną przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krako-
wie. Kolejna uchwała dotyczyły usta-
lenia miesięcznego wynagrodzenia dla 
Burmistrza Starego Sącza w związ-
ku z wejściem w życie rozporządzenia 
Rady Ministrów, zgodnie z którym od 
dnia 1 lipca 2018 r. obniżono średnio 
o 20% poziom minimalnego i maksy-
malnego wynagrodzenia zasadniczego 
osób pełniących funkcje zarządzają-
ce w jednostkach samorządu teryto-
rialnego, zatrudnionych na podstawie 
wyboru albo powołania. Rada podję-
ła również uchwały w sprawie Zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego „Gmina Stary Sącz 
– wieś Skrudzina” i Zmiany Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Mostki, które dotyczyły 
wprowadzenia zmian w przeznacze-
niu terenów, wynikających z uwzględ-
nienia wniosków właścicieli terenów, 
niesprzecznych z ustaleniami obowią-
zującego Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Stary Sącz. Uchwały Rady 
Miejskiej dotyczyły ponadto nadania 
Odznaki Honorowej Starego Sącza. 
Zaszczytu tego dostąpią m.in. wszyscy 
dotychczasowi dyrektorzy Starosądec-
kiego Festiwalu Muzyki Dawnej i trzy-
naście osób zasłużonych dla miasta 
i gminy. Jedna odznaka zostanie przy-
znana pośmiertnie. (RKA) 
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Po raz piąty w Starym Sączu – mieście św. Kingi, patron-
ki samorządowców – spotkali się mieszkańcy oraz pre-

zydenci burmistrzowie i wójtowie całej Małopolski, któ-
rzy wspólnie świętują Małopolski Dzień Samorządowca. 
Na wydarzeniu organizowanym wspólnie przez Wojewódz-
two Małopolskie i Gminę Stary Sącz nie zabrakło też przed-
stawicieli samorządu województwa, a wśród nich m.in. 
marszałka Jacka Krupy, przewodniczącej Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej oraz Grzego-
rza Lipca z zarządu województwa. Honory gospodarza we-
spół z marszałkiem pełnił burmistrz Jacek Lelek.

– Rok 2018 bez wątpienia można nazwać rokiem wolności. 
Wolności, którą państwo polskie odzyskało 100 lat temu – do-
kładnie 11 listopada 1918 r. Już wtedy, na początku ubiegłe-
go wieku wiedziano, że wolność niewypełniona odpowiednią 
treścią stanie się pustym frazesem. Tą treścią została między 
innymi idea samorządności – mówił podczas spotkania w sta-
rosądeckim Sokole marszałek Jacek Krupa i przypomniał, że 
już w konstytucji marcowej z 1921 r. stwierdzono, że Rzeczpo-
spolita Polska opiera swój ustrój na zasadzie szerokiego sa-
morządu terytorialnego. Samorząd stał się wtedy jedną z na-
czelnych zasad naszego ustroju, a przy tym gwarantem pełnej 
realizacji dopiero co odzyskanej wolności. Przypomniał jednak, 
że samorząd to także jeden z największych naszych sukcesów 
po 1989 r. – Już od 28 lat sprawnie i efektywnie działają sa-
morządne gminy, a dokładnie 20 lat temu wprowadzono usta-
wę ustanawiającą samorządne powiaty i województwa. Ten 
podwójny jubileusz – istnienia polskiej państwowości i jedno-

cześnie samorządności na poziomie powiatów i regionów – 
jest symbolicznym ukazaniem polskiej drogi do pełni wolności 
i realizacji praw obywatelskich – podkreślił marszałek Krupa.

Starosądeckie spotkanie było też tradycyjnie okazją do wy-
różnienia przez Województwo Małopolskie wybitnych samorzą-
dowców, którzy są wspaniałymi gospodarzami, a dzięki swojej 
działalności potwierdzają sens zapoczątkowanej po 1989 r. re-
formy samorządowej. Jak co roku trafiły do nich Odznaki Hono-
rowe Województwa Małopolskiego – Krzyże Małopolski.

Złote Odznaki w tym roku otrzymali: Ewa Zielińska (od 1998 
roku radna, dziś przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Są-
czu), Stanisław Gawęda (były radny i wójt gminy Krościenko 
nad Dunajcem), Marian Lis (w przeszłości dyrektor LO w Sta-
rym Sączu, radny i przewodniczący Rady Miejskiej w Starym 
Sączu), Wiesław Rudek (wójt gminy Koniusza), Andrzej Sztorc 
(przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego III ka-
dencji, a później poseł na Sejm RP), Mirosław Wędrychowicz 
(burmistrz Biecza, były starosta gorlicki) oraz Władysław Piksa 
(aktywny działacz rolniczej Solidarności w Łącku).

Przyznano także Srebrne Odznaki, które trafiły do Andrzeja 
Nogiecia (sołtysa wsi Biórków Mały i przewodniczącego Rady 
Gminy Koniusza), Edwarda Ponickiego (sołtysa sołectwa Gry-
wałd) oraz Jana Hrabiego (były sołtys Racławic, członek zarzą-
du gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz od 34 lat – radny gminy 
Jerzmanowice-Przeginia).

– Jestem zdania, że silna Polska, Polska niepodległa bierze 
się z lokalnego patriotyzmu, z siły małych ojczyzn i zaczyna się 
w Koniuszy, Wielkiej Wsi, Bieczu czy Starym Sączu – podkreślił 
burmistrz Jacek Lelek. (RKA)

Małopolski Dzień Samorządowca

InFORMAcJE
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Dobiegły końca prace przy budowie nowego placu zabaw w Gołkowicach 
Dolnych. Można już skorzystać z placu zabaw i wielofunkcyjnego boiska 

przy spółdzielni mieszkaniowej "Stokrotka". 

Budowa boiska była dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Obiektem zarządza Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Są-
czu. Całość kosztowała 300 tys. zł, a wysokość dofinansowania wyniosła 190 
tys. zł. (red) 

Plac zabaw w Gołkowicach DolnychOHP na podium
W dniach 11 – 13 czerwca br. 
blisko 180 uczestników z Ochot-
niczych Hufców Pracy w całym 
kraju uczestniczyło w Ogólno-
polskim Festiwalu Kultury Mło-
dzieży OHP – Lublin 2018, które-
go założeniem jest prezentacja 
ich umiejętności artystycznych.

Wśród wielu zaprezentowanych 
form scenicznych drugie miej-
sce w kategorii zespoły otrzymała 
grupa starosądecka. Jako laure-
aci przedstawili swoją pantomimę 
podczas koncertu galowego zamy-
kającego festiwal w sali operowej 
w Centrum Spotkania Kultur w Lu-
blinie. Wystąpiło w nim 26 wy-
konawców wyłonionych podczas 
przesłuchań.  (red) 

A to ciekawe...

Jegomość Tischner – autorytet dla 
pokoleń
W Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tisch-
nera odbyła się 6 czerwca br. prelekcja: „Jegomość 
Tischner – autorytet pokoleń” z cyklu „Intelektualne 
horyzonty” w ramach autorskiego projektu „Odyseja 
pasjonatów” realizowanego przez Szkołę we współ-
pracy z Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Pu-
bliczną im. Wiktora Bazielicha w Starym 
Sączu. 

Gościem spotkania był Kazimierz Ti-
schner reprezentujący rodzinę Księ-
dza Profesora i Stowarzyszenie Dro-
gami Tischnera. Kazimierz Tischner 
– popularyzator myśli brata Józefa, 
laureat Europejskiej Nagrody Obywatel-
skiej – decyzją młodzieży Jedynki został 
wyróżniony tytułem: „Starosądecki Przyja-
ciel Dzieci”. A wspominając brata Józefa, zapro-
sił młodzież Grodu św. Kingi do pasjonującego spotka-
nia z Jego inspirującą, nieprzemijającą myślą i refleksji 
nad tym, co naprawdę ważne. W spotkaniu, które rozpo-

czął program artystyczny „Poeci Patrona” w wykonaniu 
uczniów, uczestniczyła młodzież z Jedynki oraz Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tisch-
nera w Starym Sączu, przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Starym Sączu Ewa Zielińska, dyrektor SP1 Elżbieta Bo-
dziony i wicedyrektor Barbara Dyrek, dyrektor Bibliote-
ki Maria Sosin i wicedyrektor Monika Jackowicz–Nowak, 
reprezentujące Radę Rodziców: Anna Tokarczyk i Beata 
Kurzeja, ks. Mariusz Żaba – dyrektor Diecezjalnego Cen-
trum Pielgrzymowania w Starym Sączu, dyrekcja i na-
uczyciele ZSP: Grzegorz Skalski, Angelika Duda, Urszula 
Sadowska, Wiesława Majda, Justyna Białka, opiekunka 

grupy teatralnej w Jedynce Barbara Trzop, Ja-
dwiga Postawa i Renata Jasińska Nowacka 

– autorki projektu. 
W trakcie spotkania wyróżnieni zosta-

li zwycięzcy szkolnego konkursu wiedzy 
o Patronie: Joanna Batko, Piotr Dama-
siewicz i Joanna Zagórowska. We wrze-
śniu gościem w ramach projektu będzie  

dr hab. Michał Rusinek: językoznawca, 
poeta, pisarz, pracownik naukowy Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego, prezes Fundacji Wisła-
wy Szymborskiej, reprezentujący Kraków – Miasto 

Literatury UNESCO. Honorowy patronat nad autorskim 
projektem edukacyjno-wychowawczym sprawuje Bur-
mistrz Starego Sącza. (red) 
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W Starym Sączu powstała kolejna 
atrakcja turystyczna. W obrębie 

stawów w widłach Dunajca i Popra-
du turyści, miłośnicy przyrody i miesz-
kańcy mogą już bez przeszkód space-
rować po pomostach obserwacyjnych 
o długości ponad 400 m przecinają-
cych stawy i z dwóch czatowni pod-
glądać przyrodę.

Niecodzienne konstrukcje jednym 
przywodzą na myśl zwierzęta wynurza-
jące się z wody, innym statki kosmiczne. 
Projektantem pomostu i czatowni jest 
Wojciech Świątek z limanowskiej pra-
cowni 55 Architekci, a wykonawcą firma 
BDM Budownictwo Drogi Mosty.

– Oddajemy mieszkańcom i tury-
stom niezagospodarowany dotąd re-
jon stawów – mówił podczas dzisiejszej 
konferencji prasowej na Bobrowisku 
burmistrz Jacek Lelek. – Wraz z pra-
cownikami Zespołu Parków Krajobra-
zowych Województwa Małopolskiego 
doszliśmy do wniosku, że należy ten 
bogaty przyrodniczo i unikatowy teren 
zabezpieczyć przed niekontrolowanym 
"zadeptywaniem", przy równoczesnym 
wykorzystaniu jego walorów przyrodni-
czych. Inwestycja uzupełni ofertę ak-
tywnego wypoczynku, jaką daje nasz 
kompleks rekreacyjny „Stawy”, a pa-
miętajmy, że jeszcze w tym roku brze-
gi Popradu blisko stawów połączy kład-
ka rowerowa w ciągu starosądeckiego 
odcinka Eurovelo 11. Budowa enklawy 
nie byłaby możliwa bez dofinansowa-
nia z Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Małopolskiego, no 
i odważnego wykonawcy, który podjął 
się tego nietypowego zadania. To daw-
ny teren eksploatacji żwiru, dziś odro-
dzony dzięki siłom natury, a dzięki temu 
projektowi udostępniony miłośnikom 
przyrody. Nad tym projektem pracowa-
ło wiele głów, ale pierwsza myśl, pierw-
szy pomysł należał do wiceburmistrza 
Gizickiego.

Na jednej z dwóch czatowni zamon-
towane są dwie lunety obserwacyj-
ne. Ścieżka wyposażona jest w tabli-
ce z opisami charakterystycznych dla 
tego obszaru roślin i zwierząt. W cza-
towniach zamontowano także elemen-
ty tzw. „edutainmentu” – czyli edukacji 
poprzez zabawę. W ramach tego wy-
posażenia zaprojektowano i wykonano 
dioramy przedstawiające sceny związa-
ne z miejscem, w którym dzisiaj jest en-
klawa przyrodnicza Bobrowisko, a które 
jeszcze kilka dekad temu było terenem 
żwirowni. W ramach tego projektu zosta-
ły także zakupione stelaże pod gniazda, 
które przyrodnicy zamontowali w miej-
scach, gdzie ptaki mają możliwość bez-
piecznej opieki nad potomstwem.

– Inwestycję wykonaliśmy w dość 
trudnej formule zaprojektuj i wybuduj, 
mieliśmy mało czasu, a konieczna była 
jak najmniejsza ingerencja w przyro-
dę – przyznaje prezes firmy BDM Pa-
weł Nowak. – Główne prace wykonywa-
liśmy w okresie zimowym. To było dla 
nas spore wyzwanie, bo inwestycja jest 
nieszablonowa, ale to było bardzo cen-
ne doświadczenie. Chciałbym podzięko-

wać naszym pracownikom, którzy spro-
stali zadaniu. 

– To nowe szczególne miejsce na ma-
pie naszego regionu – nie ma wątpli-
wości Leszek Zegzda, członek zarządu 
Województwa Małopolskiego. – Mamy 
w Starym Sączu kolejną, niezwykle 
udaną i ciekawą inwestycję przyciąga-
jącą ludzi w to miejsce, a pamiętajmy, 
że na tym nie koniec. Czeka nas jesz-
cze jedna duża inwestycja wokół sta-
wów, tym razem prywatna. Będzie to 
kompleks niezwykle atrakcyjny dla ca-
łej Sądecczyzny. 

Bobrowisko oglądał również Stani-
sław Pasoń radny wojewódzkiego sej-
miku, ponieważ projekt „Ochrona bio-
różnorodności poprzez podglądanie 
przyrody – kompleksowa ochrona i udo-
stępnienie środowiska przyrodniczego 
w widłach Dunajca i Popradu” jest do-
finansowany z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego. Wartość całkowita projektu:  
1 520 612,10 zł dofinansowanie z UE 
(RPO Województwa Małopolskiego) 1 
292 520,28 zł.

– To fantastyczne miejsce zrodziło się 
w wielu głowach – podkreśla wicebur-
mistrz Kazimierz Gizicki. – Enklawa jest 
warta tego, by pokazać ją szerszemu 
gronu. Dziękuję przyrodnikom ze sta-
rosądeckiego oddziału Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Mało-
polskiego, którzy wspierali nas meryto-
rycznie, wszak chodzi o ochronę przyro-
dy, i włożyli ogrom pracy w ten projekt. 
(RKA)

Enklawa przyrodnicza Bobrowisko 
– świat przyrody na wyciągnięcie ręki 
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Tele-Anioł będzie czuwał
Masz w rodzinie kogoś, kto jest niesamodzielny? Zgłoś tę osobę do Małopolskiego Tele-Anioła. Dostanie za 
darmo specjalną opaskę, dzięki której będzie mogła się szybko skontaktować z centrum teleopieki i otrzymać 
fachową pomoc. Obecnie trwa rekrutacja do projektu.  

Gmina Stary Sącz przystąpiła do pro-
jektu „Małopolski Tele-Anioł”. Burmistrz 
Starego Sącza Pan Jacek Lelek podpi-
sał w tym celu specjalny list intencyjny. 
Od tej pory, jeśli ktoś z Starosądeczan 
czuje się niesamodzielny, z powodu 
niepełnosprawności, złego stanu zdro-
wia, podeszłego wieku – i potrzebuje 
całodobowego wsparcia – może zgło-
sić się do  Małopolskiego Tele-Anioła. 
Zgłoszenia przyjmuje Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starym Sączu. Mieszka-
niec dostanie za darmo specjalną opa-
skę, dzięki której będzie mógł się zyb-
ko skontaktować z centrum teleopieki 
i otrzymać fachową pomoc.

Małopolski Tele-Anioł to pierwszy 
projekt wdrażający teleopiekę na tak 
dużą skalę w Polsce. W rozpoczynają-
cym się pilotażu nowoczesne usługi te-
leopieki będzie mogło przetestować aż 
10 tysięcy Małopolan – to do nich tra-
fią specjalne opaski z kartą sim, dzię-
ki którym będą mogli szybko wezwać 
pomoc. Wystarczy, że nacisną przycisk 
SOS. To nie wszystko – w ramach pro-
jektu przewidziano również wsparcie 
dla seniorów i osób niesamodzielnych 
w ich domu  od zabiegów higienicz-
nych po pomoc w codziennych obo-
wiązkach czy załatwieniu urzędowych 
formalności.

W przypadku zagrożenia życia oso-
ba niesamodzielna, która dodatkowo 
jest sama w domu, ma niewielkie szan-
se na szybkie uzyskanie profesjonalnej 
pomocy. Dlatego z myślą o takich oso-
bach powstał Małopolski Tele-Anioł, 
który umożliwi szybką komunikację 
z centrum pomocowym, a w efekcie – 
natychmiastową i skuteczną pomoc. 
A czas reakcji w takiej sytuacji ma prze-
cież ogromne znaczenie

Koszt obsługi w ramach Tele-Anioła 
to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,4 
mln zł stanowią środki unijne pozyska-
ne w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014–2020. Pozosta-
łe koszty pokryją środki od partnerów 
oraz dofinansowanie z budżetu pań-
stwa. Projekt ma być realizowany przez 
3 lata.

Kandydaci, którzy chcą być obję-
ci opieką Tele-Anioła muszą mieszkać 
na terenie Gminy Stary Sącz oraz być 
osobami niesamodzielnymi, które ze 
względu na wiek, stan zdrowia lub nie-
pełnosprawność wymagają opieki lub 
wsparcia, w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co naj-
mniej jednej z podstawowych czynno-
ści dnia codziennego.

Pierwszeństwo udziału w projekcie 
będą miały osoby z grupy preferowanej 
do objęcia wsparciem, tj.:

•   osoby z niepełnosprawnościami 
i osoby niesamodzielne, których do-
chód nie przekracza 150% właściwe-
go kryterium dochodowego (na oso-

bę samotnie 
gospodarującą lub osobę w rodzinie), 
o których mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej;

• osoby lub rodziny zagrożone ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym 
doświadczające wielokrotnego wyklu-
czenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej 
z przesłanek, o których mowa w roz-
dziale 3 pkt 15 (współwystępowanie 
różnych przesłanek) Wytycznych w za-
kresie realizacji przedsięwzięć w obsza-
rze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego na lata 2014–2020;

•     osoby o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności;

•  osoby z niepełnosprawnością 
sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną i osoby z ca-

łościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
•   osoby lub rodziny korzystające 

z Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa (zakres wsparcia dla tych 
osób nie będzie powielał działań, które 
dana osoba otrzymała w ramach dzia-
łań towarzyszących, o których mowa 
w Programie Operacyjnym Pomoc 
Żywnościowa);

•    osoby lub rodziny zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym w związku z rewitalizacją obsza-
rów zdegradowanych, o których mowa 
w Wytycznych w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 
2014 –2020.

Co ważne, jako pierwsze do projek-
tu włączane będą również osoby, które 
nie korzystają z pomocy w ramach ist-
niejącego systemu pomocy społecznej. 
Ci, którzy korzystają z opieki społecz-
nej, w ramach Tele-Anioła będą mogli 
uzyskać tylko wsparcie uzupełniające 
dotychczasowe świadczenia.

Małopolski Tele-Anioł to także po-
moc w domu – tylko dla najbardziej 
potrzebujących.

Odbiorcami usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania będą osoby 
niesamodzielne, które z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymagają 
pomocy innych osób. Taka pomoc w pi-
lotażu będzie wiec przyznana:

• osobie samotnej w rozumie-
niu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej, która 
jest pozbawiona takiej pomocy mimo 
wykorzystania własnych uprawnień, za-
sobów i możliwości;

• osobie samotnie gospodarują-
cej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący 
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą 
takiej pomocy zapewnić, wykorzystując 
swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

• osobie w rodzinie, gdy rodzi-
na nie może, z uzasadnionej przyczyny, 
zapewnić odpowiedniej pomocy, wy-
korzystując swe uprawnienia, zasoby 
i możliwości.

Proces rekrutacji będzie się składł 
się z trzech etapów. (FT)
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Komisja Statutowa, Inwentaryzacji, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Statutowa, Inwentaryzacji, Ładu i Bezpieczeń-
stwa Publicznego zajmuje się między innymi analizą 
stanu bezpieczeństwa i stanu zagrożenia przestępczo-
ścią na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz i ściśle współ-
pracuje z Komendantem Komisariatu Policji w Starym 
Sączu. 

– Oceniamy też na przykład pracę jednostek pożarni-
czych działających na terenie Gminy Stary Sącz, kwalifiku-
jemy nieruchomości do komunalizacji – dodaje przewod-
niczący komisji Jan Janczak. –  Niedawno rozmawialiśmy 
o Gminnej Radzie Seniorów w Starym Sączu i zapozna-
liśmy się z informacją pani Anny Majdy, prezes Fundacji 
Rozwoju Sądecczyzny, która przybliżyła cel oraz role gmin-
nej Rady Seniorów. To kolejny znak, że Gmina Stary Sącz 
z roku na rok staje się coraz bardziej przyjazna seniorom. 
Pomysł nabrał kształtu w zeszłym roku, gdy przedstawi-
ciele Uniwersytetu III wieku uczestniczyli w ogólnopolskim 
szkoleniu poświęconym Gminnym Radom Seniorów orga-
nizowanym w Podegrodziu. Gminna Rada Seniorów jest 
organem opiniotwórczym, doradczym oraz inicjatywnym, 
zaznaczając tym samym, iż nie jest to organ decyzyjny 

bądź wykonawczy. Ideą rady seniorów jest to, że w skład 
mogą wejść nie tylko sami seniorzy, lecz również organiza-
cje bądź osoby, które działają na rzecz seniorów. Gminna 
Rada Seniorów ma się pochylić nad sprawami związanymi  
z seniorami. Skład Komisji: Jan Janczak – przewodniczący, 
Kazimierz Ptaśnik – wiceprzewodniczący, Władysław Flo-
rek, Elżbieta Łomnicka, Maria Węgrzyn, Kazimierz Baran, 
Marianna Trzebuniak. (RKA) 

Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania „Brama Beskidu” 

w partnerstwie z Gminą Stary Sącz 
w maju 2017 r. rozpoczęła realiza-
cję projektu „Nowoczesna szkoła – 
przepustką do kariery” dofinanso-
wanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014–2020. Pro-
jekt ten skierowany jest do uczniów 
oraz nauczycieli szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 
Stary Sącz.

 Dzięki dofinansowaniu projektu 
realizowany jest szereg zajęć pozalek-
cyjnych dla uczniów (wyrównawczych 
i rozwijających) z matematyki, przed-
miotów przyrodniczych i kompetencji 
informatycznych, wycieczek eduka-
cyjnych, a dla nauczycieli szkolenia 
i warsztaty w zakresie wykorzystania 
nowoczesnych narzędzi i technologii 
informacyjnych oraz pracy z uczniami 
metodą eksperymentu. Ponadto dla 
uczniów w ramach projektu organi-
zowane są zajęcia z programowania 
i robotyki mające na celu pobudzanie 
ich kreatywnego myślenia dzięki in-
dywidualnej analizie problemów i za-
gadnień. Poszczególne zajęcia odby-
wają się przy wykorzystaniu narzędzi 
technologii informacyjno-komunika-
cyjnych (m.in. tablety, laptopy, kom-
putery, roboty) oraz przy wykorzysta-
niu nowoczesnych metod nauczania 

(tj. metoda eksperymentu). W projek-
cie planowana jest również jednora-
zowa wypłata pomocy stypendialnej 
dla 300 uczniów i uczennic.

W ramach projektu do każdej  
z 7 szkół (Szkoła Podstawowa nr 1 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Sta-
rym Sączu, Szkoła Podstawowa nr 
2 im. Juliusza Słowackiego w Sta-
rym Sączu, Szkoła Podstawowa im. 
Franciszka Świebockiego w Barci-
cach, Szkoła Podstawowa im. 1 Puł-
ku Strzelców Podhalańskich Armii 
Krajowej w Gaboniu, Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II w Gołko-
wicach, Szkoła Podstawowa im. ks. 
Prałata płk. Tadeusza Dłubacza w  
Moszczenicy, Szkoła Podstawowa 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Przysietnicy) zostało zakupione na-
stępujące wyposażenie:

• po 35 laptopów, 
• po 15 tabletów,
• zainstalowana bezprzewodo-

wa oraz przewodowa sieć in-
ternetowa – w tym komplekso-
wa sieć internetowa w salach 
komputerowych,

• po 1 serwerze.
Ponadto do każdej z w/w szkół zo-

stało zakupione kompleksowe wypo-
sażenie w postaci pomocy dydaktycz-
nych do pracowni matematycznych. 
Dodatkowo do Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Starym Sączu, Szkoły Podstawo-

wej im. 1 Pułku Strzel-
ców Podhalańskich Armii Krajowej 
w Gaboniu, Szkoły Podstawowej im. 
ks. prałata płk. Tadeusza Dłubacza 
w Moszczenicy, Szkoły Podstawowej 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Przysietnicy zostało zakupione 
kompleksowe wyposażenie w postaci 
pomocy dydaktycznych do pracowni 
przyrodniczych. Jednocześnie do po-
zostałych szkół zakupiono do Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Sło-
wackiego w Starym Sączu pomoce 
dydaktyczne do utworzenia pracowni 
geograficznej i pracowni fizycznej, do 
Szkoły Podstawowej im. Franciszka 
Świebockiego w Barcicach pomoce 
dydaktyczne do utworzenia pracowni 
biologicznej, a do Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Gołkowicach 
zakupiono pomoce dydaktyczne do 
utworzenia pracowni chemicznej. 

Także na cele realizacji projektu za-
kupiono pomoce dydaktyczne w po-
staci 54 sztuk robotów wykorzysty-
wanych do prowadzenia w ramach 
projektu zajęć z programowania i ro-
botyki w szkołach. (red)

Z myślą o przyszłych pokoleniach
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Sta-
rym Sączu w marcu bieżące-

go roku przystąpił do re-
organizacji pomocy 

społecznej. Pracowni-
cy ośrodka udzielają 
świadczeń pienięż-
nych, takich jak: 
zasiłki stałe, zasił-
ki celowe, specjal-
ne zasiłki celowe, 
zasiłki okresowe. 
Realizujemy rów-
nież wypłatę świad-

czeń rodzinnych, 
świadczeń z fundu-

szu alimentacyjnego, 
świadczeń wychowaw-

czych, stypendiów szkol-
nych oraz dodatków mieszka-

niowych.   

W ramach reorganizacji prężnie rozwijamy przede 
wszystkim pracę socjalną oraz usługi społeczne. Obec-
nie Zespół Pracy Socjalnej realizuje projekt socjalny pod 
nazwą: „Rodzina – nasze wspólne dobro”. Celem projektu 
jest stworzenie warunków sprzyjających uzyskaniu zdol-
ności do funkcjonowania w środowisku rodzinnym wol-
nym od przemocy, w tym pełnienia ról rodzinnych, spo-
łecznych i zawodowych, zwiększenie dostępności pomocy 
dla ofiar przemocy poprzez zapewnienie im wsparcia psy-
chologicznego/terapeutycznego, wykorzystanie poten-
cjału rodzin i poszczególnych jej członków dla rozwiązania 
problemu przemocy w rodzinie i zapobiegania wystąpie-
nia jej w przyszłości, wzrost świadomości mieszkańców 
gminy i zmiana postaw wobec przemocy oraz zwrócenie 
uwagi na skalę występowania tego zjawiska, wzrost do-
stępności informacji na temat możliwości uzyskania po-
mocy, ograniczenie bezradności osób doświadczających 
przemocy, ograniczenie zjawiska występowania przemo-
cy poprzez prowadzenie kompleksowych działań specja-
listycznych. W ramach projektu zorganizowano warszta-
ty dla nauczycieli uwrażliwiające na problem przemocy 
w rodzinie. W warsztatach uczestniczyło 35 nauczycie-
li z 11 placówek edukacyjnych z terenu naszej gminy. 
Warsztaty odbyły się w dniu 25.05.2018 i prowadzone 
były przez kierownika OPS Franciszka Tudaja, Przewodni-
czącego Zespołu Interdyscyplinarnego Jerzego Pileckiego 
oraz pracownika socjalnego Annę Miechurską.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również kampa-
nię informacyjną dotyczącą możliwości szukania wspar-
cia dla rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wy-
chowawczymi oraz zjawiskiem przemocy. W ramach 
projektu planowane jest jeszcze zorganizowanie spo-
tkań grupowych ze specjalistami dla rodziców podczas 
wywiadówek z zakresu wzmocnienia kompetencji wycho-
wawczych i opiekuńczych, nawiązanie współpracy po-
między gminnymi instytucjami a kościołami, związkami 
wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi w zakre-
sie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz proble-
mów opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie konsul-

tacji specjalistycznych (psycholog/
terapeuta) w miejscu zamieszkania 
rodzin, w których występują problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz zjawi-
sko przemocy. 

Do innych zadań Zespołu Pracy Socjalnej należy prowa-
dzenie pracy socjalnej, szczególnie z osobami/rodzinami 
wymagającymi intensywnej pracy socjalnej, przeprowa-
dzanie wywiadów środowiskowych, realizacja kontrak-
tów socjalnych, diagnozowanie sytuacji osób/rodzin pod 
względem ich sytuacji życiowej, opracowywanie planów 
pomocowych w oparciu o wystandaryzowane formularze 
(karta diagnozy, karta planu działania, karta pracy so-
cjalnej, karta oceny końcowej), poradnictwo w zakresie 
świadczonej pomocy ze strony różnych instytucji wspar-
cia, wsparcie dla rodzin borykających się z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi, w tym współpraca z asy-
stentami rodzin, wsparcie dla osób/rodzin borykających 
się z problem przemocy, w tym współpraca z Zespołem 
Interdyscyplinarnym i Punktem Konsultacyjnym, inicjo-
wanie i realizacja lokalnych projektów mających na celu 
aktywizację i integrację grup osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, współpraca z innymi podmiotami 
pomocowymi: kuratorami, sądem, policją, szkołami, służ-
bą zdrowia, ośrodkiem interwencji kryzysowej, ośrodkami 
wsparcia itp. 

Z kolei dział usług społecznych realizuje zadania zwią-
zane z usługami opiekuńczymi, domami pomocy społecz-
nej, środowiskowym domem samopomocy czy schronie-
niem dla bezdomnych. Jedną z form wspierania osób 
starszych określoną w przepisach ustawy o pomocy spo-
łecznej są usługi opiekuńcze, w tym również usługi spe-
cjalistyczne, których głównym celem jest pomoc w zaspo-
kajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem. Niekorzystna sytuacja demo-
graficzna jest szczególnie widoczna w małych gminach, 
w których proces starzenia się społeczeństwa zachodzi 
znaczniej szybciej niż w skali kraju. Z uwagi na fakt, iż 
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych jest za-
daniem własnym gminy finansowanym z jej środków wła-
snych, zapewnienie tego rodzaju usług może być utrud-
nione, szczególnie w małych gminach, a liczba osób 
korzystających z tej formy wsparcia stale rośnie, a głów-
ną grupą jej beneficjentów są osoby samotne w wieku 
75 lat i więcej. W związku z tym zapotrzebowaniem, wy-
chodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, Ośrodek 
Pomocy Społecznej przystąpił do rządowego programu 
dla seniorów „Opieka 75 plus”. Chcąc zwiększyć zasięg 
programu „Opieka 75 plus”, Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej postanowiło wprowadzić zmiany do 
programu i rozszerzyć grupę jego adresatów o gminy do 
40 tys. mieszkańców. Zmiana ta umożliwiła przystąpienie 
Gminy Stary Sącz do programu. Program jest skierowany 
do osób samotnych powyżej 75 roku życia. Pozwoliło to 
zatrudnić w naszej gminie dodatkową opiekunkę środowi-
skową, a to oznacza około 7 nowych godzin opieki więcej 
codziennie nad seniorami. 6, a może nawet 8 osób star-
szych będzie miało zapewnioną opiekę po kilka godzin ty-
godniowo. (FT)

FO
T. 

OP
s 

W
 s

Ta
RY

m 
sĄ

Cz
U

10 maj – czerwiec 2018 

EKOnOMIA I PIEnIądzE

KURIER

Reorganizacja pomocy społecznej



Kanalizacja część zachodnia Sta-
rego Sącza – Konsorcjum firm 
Machnik i Krisbud. Koszt budo-
wy po przetargu 19 897 035,11 zł. 
Projekt jest realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014–2020, 
Działanie 2.3 „Gospodarka wod-
no–ściekowa w aglomeracjach” oś 
priorytetowa II „Ochrona Środowi-
ska, w tym adaptacja do zmian kli-
matu”. Planowany całkowity koszt 
realizacji projektu (włączając inne 
zadania z tego projektu realizowa-
ne w osobnych postępowaniach, 
czyli ul. Bazielicha i Dunajcowa, ul. 
Partyzantów, ul. Węgierska) wyno-
si 26 968 906,56 zł, z tego  wyso-
kość  dofinansowania  z UE (Fun-
dusz Spójności) wynosi 
13 363 310,28 zł
 
Park & Ride – Komplex-Bud Jó-
zef Wójcik Łącko. Koszt budowy 
po przetargu 6 947 374,25 zł. Do-
finansowanie MRPO 5 392 000 zł. 
 
Hala Sportowa przy SP 1 – Za-
kład Usługowy Instalacji Sanitar-
nej C.O. i Gaz Marcin Pietruszka 
Brzezna. Koszt budowy po przetar-
gu 7 399 553,69 zł. Dofinansowa-
nie MRPO 5 368 912,35 zł. 

Budowa kanalizacji w zachodniej części 
miasta ruszy już w lipcu

Burmistrz Jacek Lelek podpisał już 
z wykonawcami umowy na budowę 
Park&Ride, hali sportowej przy SP 
nr 1 i kanalizacji w zachodniej czę-
ści Starego Sącza. Najdroższą i naj-
bardziej skomplikowaną inwestycją 
jest budowa kanalizacji w zachod-
niej części miasta. Roboty wykona 
konsorcjum firm Machnik i Krisbud.

– To największe zadanie jakie Gmi-
na Stary Sącz realizuje z własnego 
budżetu, a koszt to prawie 20 mln zł 
– mówił podczas podpisania umowy 
burmistrz Jacek Lelek. – Wsparciem 
jest dofinansowanie z unijnego pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko w 
wysokości 13 mln zł.

Koparki pojawią się na ul. Piłsud-
skiego około połowy lipca. Firma wy-
konała już kilka podobnych inwestycji 
na terenie i Starego Sącza i Nowego 
Sącza i myślę, że będziemy się do-
brze dogadywać z mieszkańcami – 
podkreślał Krzysztof Machnik, szef 
firmy – starosądeczanie są wyrozu-
miali i widzą potrzebę budowy sieci 
kanalizacyjnej. 

Firma Machnik wykonuje w tym 
momencie kanalizację na ul. Party-
zantów. – Duży nacisk kładziemy na 

pracę odtworzeniową, czyli odbudo-
wę chodników i nawierzchni ulic – za-
pewniał Krzysztof Machnik. – Wykopy 
będą głębokie, a chcemy, żeby wyko-
nana praca była wizytówką firmy. Sa-
mej kanalizacji nie widać, ale zdarza 
się, że widać jej „uboczne efekty” na 
powierzchni. Dołożymy wszelkich sta-
rań, by ten grunt po położeniu kolek-
tora pod chodnikami i asfaltem odpo-
wiednio zagęścić. Dajemy długi okres 
gwarancji i w naszym interesie jest, 
żeby ta robota odtworzeniowa była po 
prostu trwała i solidna. Zresztą jeste-
smy firmą z Sądecczyny – pracujemy 
niejako u siebie. Myślę, że za półtora 
miesiąca, może za miesiąc ruszymy z 
pracami.

Roboty będą się wiązać z utrudnie-
niami w ruchu.

– Przetarg wygrał sprawdzony wy-
konawca, który ma doświadczenie w 
takich inwestycjach. Firma tak popro-
wadzi prace na ulicach Piłsudskiego 
i Źródlanej, by zawsze ciąg komuni-
kacyjny od strony Gołkowic był prze-
jezdny, ale utrudnień przy takiej dużej 
inwestycji nie da się uniknąć – pod-
kreśla burmistrz.

 Burmistrz podpisał również umo-
wy na wykonanie hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 1 i Park&Ride. 
Te umowy pokazują również skalę do-
finansowania, jakie udało się zdobyć 
na te inwestycje. (RKA)

maj – czerwiec 2018 11KURIER

FO
T. 

Ra
Fa

Ł K
am

ie
ńs

Ki



Samorządowe tygrysy nagrodzone 
w Krynicy-Zdroju
Dziesiąta, jubileuszo-
wa Ocena Aktywno-
ści Gmin Subregionu 
Sądeckiego – w kate-
gorii głównej rankin-
gu Gmina Stary Sącz 
zajęła drugie miej-
sce.  To nie było ostat-
nie wyróżnienie tego 
wieczoru w Krynicy  
(gala odbywała się 
w Pijalni Głównej 
uzdrowiska), ponieważ 
II miejsce nasza gmi-
na zajęła jeszcze w ka-
tegorii „Pozainwe-
stycyjna działalność 
gospodarcza”. 

Pozainwestycyjna działalność gospodarcza – TOP 10

L.p. GMINA PUNKTY

1. 

Limanowa miasto 29,75 

Nawojowa 29,75 

Krynica-Zdrój 29,75

2. Stary Sącz 28,00 

3. Muszyna 26,25 

4. Slopnice 26,00

5. Łososina Dolna 25,50 

6. Piwniczna-Zdrój 25,25

7. Tymbark 24,25

8. 

Gorlice miasto 24,00

Mszana Dolna miasto 24,00

Nowy Sącz 24,00

9. Podegrodzie  23,75

Bobowa   23,75

10. Chełmiec 22,75

OCENA KOŃCOWA – TOP 10

L.p. GMINA PUNKTY

1. Limanowa miasto  124,64 

2. Stary Sącz 123,86 

3. Muszyna 119,94 

4. Piwniczna-Zdrój 117,09

5. Nawojowa 116,51 

6. Podegrodzie 115,99

7. Krynica-Zdrój 114,92

8. Gorlice miasto 113,73

9.  Chełmiec 113,06

10.  Nowy Sącz 111,72

Jeżeli jesteś mieszkańcem gminy 
Stary Sącz, Łącko lub Podegrodzie? 

Jeżeli masz ciekawy pomysł 
i jesteś osobą przedsiębiorcza? 

Przyjdź do nas!!! 
Udzielamy bezpłatnego doradztwa

Spotkania informacyjno-konsultacyjne 
na temat możliwości samozatrudnienia 

bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym 
w ramach realizowanych projektów 

odbędą się we wrześniu bieżącego roku. 

W najbliższym czasie przewidujemy dotacje 
na operacje z zakresu : 

- udostępniania dziedzictwa  kulturowego i 
przyrodniczego 

- zakładanie działalności gospodarczej dla 
osób z grup defaworyzowanych 

Więcej informacji w biurze LGD Brama Beskidu 
Mostki 86, 33-340 Stary Sącz 

tel. 18 574 66 80 
biuro@bramabeskidu.pl 
www.bramabeskidu.pl 

Materiał opracowany przez: Lokalną Grupę Działania Brama Beskidu. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Materiał współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: 
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
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W tym roku, ze względu na jubile-
uszowy charakter zestawienia, poja-
wiła się dodatkowa, uśredniona ka-
tegoria za lata 2013–2017. Tu Stary 
Sącz również wskoczył na podium, był 
za Muszyną i Limanową. Warto do-
dać, że ekonomiści z PWSZ wyliczy-
li, że w ostatnich pięciu latach Gmina 
Stary Sącz nie ma konkurencji, jeśli 
chodzi o aktywność inwestycyjną.

– To bardzo miłe być docenionym 
przez fachowców, którzy swoje opra-
cowanie opierali na twardych danych 
z GUS, ministerstwa i Regionalnej 
Izby Obrachunkowej – mówi bur-
mistrz Jacek Lelek. – Czysta mate-
matyka. Dziękuję całemu zespołowi 
urzędu miejskiego, radzie i całej spo-
łeczności lokalnej, bo to nasz wspól-
ny sukces. 

Koordynujący całe przedsięwzię-
cie prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, 
dyrektor Instytutu Ekonomicznego 
PWSZ w Nowym Sączu zauważa, że 
w ocenie branych jest pod uwagę kil-
ka komponentów obrazujących różne 
działania gmin, ale główne znaczenie 
mają dokumentowane wskaźnikami 
finansowymi osiągnięcia rozwojowe, 
które w efekcie będą oddziaływać 
na warunki życia mieszkańców przez 
szereg lat, a niektóre z nich dadzą 
podstawę do dalszego twałego roz-
woju gmin. Wysokie miejsca w oce-
nie są następstwem dużego wysiłku 
władz gmin i całych społeczności lo-
kalnych w podejmowaniu i realizowa-
niu wyzwań rozwojowych. – To bez-
cenne zestawienie pokazuje obraz 
tego, jak z roku na rok funkcjonują 
samorządy naszego regionu – mówi 
prezes Fundacji Sądeckiej Zygmunt 
Berdychowski. – Ekonomiści Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
wyłaniają samorządowych liderów 
i porządkują większość efektów ich 
działań według ustandaryzowanych 
kryteriów.

Ocenie Aktywności Gmin Subre-
gionu Sądeckiego w tym roku stuk-
nął jubileusz. Zestawienie przygo-
towywane jest już od dziesięciu lat. 
To wspólne przedsięwzięcie Fundacji 
Sądeckiej i Instytutu  Ekonomii Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 
Prezentacji wyników rankingu i gali 
wręczania nagród towarzyszyło se-
minarium Salon Przemysłu Turystycz-
nego z udziałem ekspertów z mini-
sterstwa sportu i turystyki, urzędu 
marszałkowskiego i przedsiębiorców. 
Swoje stoisko promocyjne w Pijalni 
Głównej miał Stary Sącz i nie musimy 
dodawać, że cieszyło się ono ogrom-
nym zainteresowaniem. (RKA)

z jakim nastawieniem jechał Pan 
do Krynicy?
Ostateczny wynik rankingu to nie-
wiadoma, ale jechałem pewny war-
tości pracy, jaką wykonujemy w sa-
morządzie. Innej recepty na sukces 
jak wytężona robota nie ma. Za-
równo rok 2017, w którym znaleź-
liśmy się na drugim miejscu i – co 
daje nam prawdziwą satysfakcję – 
trzecie miejsce, biorąc pod uwagę 
ostatnie pięć lat. W rankingu waży 
bardzo wiele czynników, ale jestem 
pewien, że żadna z wyróżnionych 
gmin nie pracuje i nie działa pod 
rankingi. Najważniejsze jest działa-
nie dla mieszkańców, podejmowa-
nie nowych inicjatyw, posiadanie 
strategii, którą się krok po kroku 
realizuje, bo nie od dziś wiadomo, 
że kto stoi w miejscu, ten się cofa. 
Oczywiście wyróżnienia w rankingu 
są miłe, ale też mobilizujące.

samorząd to gra zespołowa?
Bez wątpienia. W dynamicznie 
zmieniającym się świecie zmienia-
ją się również samorządy, relacje 
międzyludzkie i  przestrzeń publicz-
ną więc trzeba ten samorząd objąć 
ciągłym wysiłkiem, pracą, a ściślej 
współpracą, co może w tym rankin-
gu nie jest bardzo mocno zaakcen-
towane, ale bardzo pomaga nam 
mocne zaangażowanie mieszkań-
ców w te procesy budowania wspól-
noty, w podnoszenie jakości życia. 
Bez przekonania ludzi do pewnej 
wizji rozwoju i ich zaangażowania 
niewiele byśmy wskórali. Dziękuję 
radzie miejskiej za zaufanie.

Wyróżnienia wręczał między in-
nymi członek zarządu wojewódz-
twa Leszek zegzda. Jak przebie -
ga współpraca z samorządem 
małopolskim?

Staramy się patrzeć na samo-
rząd Województwa Małopolskiego 
jak na partnera w rozwoju. Chce-
my się wpisywać w strategię Ma-
łopolski, korzystać z dystrybu-
cji środków europejskich i mamy 
w tej współpracy dużo sukcesów. 
To nie tylko kwestie grantowe, ale 
również różne wspólne przedsię-
wzięcia. Znaleźliśmy się, co jest 
może też zasługą geografii, ale 
w dużej mierze naszego zaanga-
żowania, na szlaku dwóch wiel-
kich tras rowerowych Eurovelo 11 
i Velo Dunajec. Jestem pewien że 
Stary Sącz stanie się wkrótce dla 
rowerzystów miejscem kultowym. 
Mam świadomość, że pracy przed 
nami jest sporo, zważywszy na ko-
nieczność dalszej rozbudowy sie-
ci kanalizacyjnej czy dyskomfort 
podróżowania pomiędzy Nowym 
i Starym Sączem, które przecież 
tworzą jeden obszar funkcjonalny. 
Chciałoby się oczywiście zawsze 
więcej, choćby w obszarze kultu-
ry i czasu wolnego, ale mocno nad 
tym pracujemy. Planowana rozbu-
dowa kamienicy w Rynku 5 na po-
trzeby CKiS im. Ady Sari, inwesty-
cje w ścieżki rowerowo-biegowe 
na Miejskiej Górze, inwestycje na 
Stawach – to wszystko powoli two-
rzy ofertę dla mieszkańców i tury-
stów. (RKA) 

Jacka Lelka
 – burmistrza Starego Sącza
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O Starym 
Sączu i jego miesz-
kańcach pisano i pisze się nadal 
nie tylko w polskich i europejskich gazetach, 
ale i hen daleko – w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej (USA). Również w języku polskim i angiel-
skim. Poniżej podaję przykładowe trzy wypisy z owej 
prasy przełomu XIX i XX wieku drukowanej w języku 
polskim w różnych stanach i miastach. Prasa ta była 
i jest chętnie czytana przez Polaków, którzy z róż-
nych przyczyn wyemigrowali za ocean. Podane w tych-
że czasopismach informacje nie są zmyślone, ale au-
tentyczne. Niewielu Czytelników zapewne słyszało 
o „czarnoksiężniku”, który grasował na starosądec-
kiej ziemi czy chociażby o antyżydowskich rozruchach 
galicyjskich końcem XIX wieku, które nie ominęły 
również i Starego Sącza oraz bliższych i dalszych oko-
lic. Pisownię pozostawiłem w oryginalnym brzmieniu. 
Dopełnieniem niech będą oryginalne winiety gazet, 
z których pochodzą poniższe teksty.  

Uroczystości starosądeckie

Stary Sącz [w Galicyi), 30 grud. 1891.
W roku 1892 upływa 600 lat od czasu, kiedy św. Kin-

ga, żona Bolesława Wstydliwego „Królowa legend naro-
du polskiego”, wydała ostatnie tchnienie w klasztorze 
Staro-Sądeckim PP. Klarysek, przez siebie fundowanym.

Wprawdzie od tego czasu, gdy Tatarzy niszczyli swy-
mi zagonami Polskę i szukali polskiej Królowej w mu-
rach Staro-Sądeckich i zamku pienińskim, minęło z górą 
sześć wieków; wprawdzie bohaterskie czyny Polaków 
i Węgrów z owej epoki w obronie chrześcijaństwa i za-
grożonej cywilizacyi Zachodu należą do przeszłości, 
wszelako wspomnienie tej chwili właśnie teraz, gdy na-
ród polski po latach niewoli i duchowego upadku przy-
chodzi do poznania sił swoich i ufny w lepszą przyszłość, 
nie wątpi w swoje odrodzenie, rocznica ta, z którą łączy 
się cały cykl obrazów naszego narodu, jego przeszłości, 
dni szczęścia i sławy, niepoślednie w sercu każdego Po-
laka musi mieć znaczenie.

Stary Sącz, bogaty wspomnieniami historyi, bogaty 
klasztorem św. Kingi i cennymi w nim zabytkami artyzmu 
polskiego z zamierzchłej przeszłości, będzie miał pięk-
ną sposobność popisać się nimi wobec narodu, który na 
uroczystość tę niewątpliwie tłumnie pośpieszy.

Komitet miej-
scowy zacelem godnego prze-
prowadzenia tej uroczystości, wzmocniony 
komitetem duchownym, na czele którego stoi ks. Biskup 
tarnowski, oczekuje decyzyi z Rzymu co do przeprowa-
dzenia części religijnej programu, poczem część dalsza 
ułożoną i do publicznej wiadomości podaną będzie.

Kto wie, jak wielkie masy ludu uroczystość ta, popar-
ta potężnymi wpływami kościoła, nie tylko z całej Pol-
ski, ale także Słowacczyzny, Szląska, Węgier niewątpli-
wie ściągnie, ten odczuje całą ważność i podniosłość 
programu nie tylko ze strony religijnej, ale także głównie 
i narodowej.

Podając na razie te wiadomości nadmieniamy zara-
zem, iż uroczystość ta odbędzie się z końcem lipca 1892 
roku, a będzie trwała około dni dziesięciu, aby ją dla naj-
większej ilości ludu dostępną uczynić.

Szczegółowy program będzie w ,swoim czasie ze 
wszystkimi szczegółami ogłoszony. Na razie atoli komi-
tet musi się liczyć ze środkami, które do dyspozycyi mieć 
może.

W tym celu odnosi się do związków patryotycznych 
i serc polskich, aby dobrowolnymi datkami pracę komi-
tetu wesprzeć zechciały.

Pierwszy, piękny przykład hojności iście magnackiej 
złożył już teraz hr. E. Stadnicki z Nowojowej, wziąwszy 
na siebie koszta sprawienia srebrnej trumny dla „Świę-
tej Królowej narodu polskiego”. Przyjmuje datki, jakoteż 
wszelkiej informacyi udziela przewodniczący „Komitetu 
św. Kunegundy” ks. Jakób Jordan Rozwadowski, kanonik 
i dziekan miejscowy.

Komitet.

„Dziennik Chicagoski” 25 stycznia 1892, nr 20, s. 2

Czarnoksiężnik w Starym Sączu

Stary Sącz. 
Od pewnego czasu grasował po całej Sądecczyź-

nie Cygan Józef Siwak, rzekomo z okolic Gorlic, ubrany 
w płaszcz studencki, a mieniący się to czarnoksiężni-

STARY SĄCZ W XIX– I XX–WIECZNEJ 
POLSKIEJ PRASIE AMERYKAŃSKIEJ
Paweł GluGla
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kiem, to niedoszłym księdzem napędzonym z Rzymu, to 
komedyantem z Morawy. Wyłudził on od łatwowiernych 
znaczne sumy pieniężne. Uzbrojony w rewolwer snuł się 
ze swoją kochanką jak widmo od wsi do wsi, a nadrabia-
jąc prymitywnym hypnotyzmem, bądź to "śmiercią gro-
żąc", wymuszał poważne sumy od włościan. W Przysiet-
nicy np. wpadł do jednej chaty, mówiąc: "Bóg z wami, 
a wy nie wiecie, co się z wami dzieje: mąż za 9 dni bę-
dzie w jednym kącie pochowany, a żona w drugim kącie". 

W ten sposób wywołał popłoch, tem bardziej, że jesz-
cze przedtem widocznie musiał coś zrobić krowie w staj-
ni, tak, że ta była niespokojną. Wówczas oszust tylko się 
pomodlił i "złe odpędził." Chłop prosi, aby "czarnoksięż-
nik" zapobiegł raz na zawsze, a on powiada: "dajcie pie-
niądze, jakie macie w domu, miskę i wody święconej." 
Papierowe pieniądze miał na ofiarę palić, oczywiście 
schował do kabzy, a palił inne papiery. Domownicy bo-
wiem musieli się modlić do obrazów zwróceni i nie wi-
dzieli, co on robi. Więc wymuszał, rabował i kradł tak, 
a kradzieży dokonywał tak mistrzowsko, że domowni-
cy, patrząc jak wynosił ich dobytek z domu, nie tylko nie 
mogli mu oporu stawić, lecz owszem prosili go na klęcz-
kach, ażeby wszystko brał, a im życie darował, lub zło od 
nich oddalił. Naładowawszy swój worek kilkutysięczną 
sumką, usiłował wreszcie umknąć z Sandecczyzny, lecz 
się mu to nie udało Schwytany został przez wachmistrza 
żandarmeryi p. Czaplę, który przez kilka dni i nocy śle-
dząc i ścigając złoczyńcę, dopiero na dworcu kolejowym 
w Nowym Sączu go aresztował.

„ameryka – echo”, 11 marca 1905, nr 10, s. 3

Rozruchy w Galicji

Zarówno w samym Sączu, jak i okolicy panuje już spo-
kój prawie zupełny, od czasu do czasu zdarzają się tylko 
małe awantury bez znaczenia. Aresztowania natomiast 
trwają w dalszym ciągu. W Starym Sączu uwięziono wie-
le mieszczan. Uwięzienia dokonywują się na podstawie 
rewizyj domowych. Część zrabowanych towarów zdołano 
odzyskać.

Z innych powiatów, w których były rozruchy, dochodzą 
też wiadomości o spokoju, tylko w Limanowskim poło-
żenie jeszcze dość groźne, ale i tu już ludność poczyna 
się uspokajać. Wrażenie sądów doraźnych wszędzie bar-
dzo wielkie. Sąd w Nowym Sączu jest przeciążony pra-
cą. Śledztwo w sprawie rozruchów ma być bowiem pro-
wadzone z wielkim pośpiechem i energią idzie o to, by 
niewinnych można jak najprędzej wypuścić na wolność, 
dlatego też prawie wszystkie innne sprawy znajdują się 
w czasowem zawieszeniu.

Jak potworne krążą pomiędzy ludem legendy, 
które niewiadomo Skąd się wzięły 
a są niestety bezpo-
ś r e d -

nim i jedynie rzeczywistym powodem rozruchów, świad-
czy nasz korespondent z Ropczyc, który donosi, że chłop 
Wojciech Ham ze Staromościa opowiadał mu, iż arcy-
książę Rudolf z pewnością żyje i jest w Azyi. Wtedy gdy 
znikł, miał przyjść do niego golarz żyd, który go zawsze 
golił i ostrzył długo brzytwę. Na zapytanie, dlaczego tak 
długo ostrzy, żyd, w którym się poczciwość obudziła, od-
powiedział arcyksięciu, że jest podkupiony przez żydów 
i że miał go zabić, ale mu żal to uczynić, więc nie zrobi 
tego. Co więcej, przestrzegł arcyksięcia, żeby nie jechał 
do jakiegoś leśniczego, gdzie są dwie panny, bo ten le-
śniczy jest tak że przez kahał podkupiony, by arcyksięcia 
zastrzelić. Gdy się o tem arcyksiążę Rudolf dowiedział, 
poszedł do cesarza z prośbą, by z kryminału, w którym 
siedział pewien rabuś, zasądzony na całe życie, a zupeł-
nie podobny do arcyksięcia, wzięto tego człowieka i prze-
brano w generalski ubiór i posłano w powozie dworskim 
do owego leśniczego. Podstęp udał się, leśniczy zamiast 
arcyksięcia Rudolfa zgładził opryszka, a arcyksiążę Ru-
dolf żyje i jest w Azyi. Stamtąd też teraz nakazał, ażeby 
wszystkich żydów pomordować, lecz Najjaśniejsza Pani 
uprosiła go, jako swego syna, by żydów nie zabijano, tyl-
ko, aby poprzestano na niszczeniu ich majątków i wy-
pędzenia ich do Palestyny. Takie to niedorzeczne baśni 
krążą pomiędzy chłopami jakim sposobem w tyle lat po 
katastrofie mayerlingskiej dostały się one pomiędzy lud 
Ropczyckiego, Brzeskiego, Sądeckiego i Limanowskiego 
powiatu jest dla wszystkich niedocieczoną tajemnicą. 

Jeden z korespondentów z Nowego Sącza do pism 
lwowskich twierdzi znowu, że najpierwszym powodem 
katastrofy jest wręcz okropna nędza. (…).

Ten sam korespondent twierdzi, że zaburzenia w Sta-
rym Sączu rozwinęły się na gruncie walki miejskich stron-
nictw. Inteligencya w połączeniu z żydami zwalczała par-
tyę mieszczańską i przepadła przy wyborach. Żydów też, 
nie biorących udziału w akcyi przeciw partyi mieszczań-
skiej, oszczędzono propinacji np. nie tknięto, a w handlu 
żyda Steinreicha ani jednej szyby nie wybito, jakkolwiek 
dwa sąsiednie sklepy zrabowano. W kasynie zaś urzędni-
czem inteligencyi, w którem podobno nie ma ani jednego 
żyda, potłuczono lustra i nadpsuto bilard zniszczyć także 
miano jeden z domów chrześcijańskich.(…).

„ameryka – echo” 30 lipca 1898, nr 31, s. 6

Warto dodać, że w USA wielu Polonusów pochodzi wła-
śnie ze Starego Sącza i okolic.
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Miał 5 lat, kiedy wszedł 
z ojcem na Tunc Dagi (2600 

m n.p.m.) szczyt w paśmie gór 
Taurus w  Turcji. Jako trzyna-
stolatek ma już za sobą osią-
gnięcia we wspinaczce wysoko-
górskiej (Matterhorn, Mount 
Blanc), freeride'owe zjazdy na 
nartach choćby z  Rysów czy 
Kieżmarskiego Szczytu, trzy-
krotne zdobycie Pucharu Pol-
ski we wspinaczce sportowej, 
piekielnie trudne drogi we 
wspinaczce skałkowej. W  Ta-
trach Polskich i  Słowackich 
zdobył wszystkie szczyty po-
wyżej 2 600 m oraz około 50 in-

nych, zarówno latem, jak 
i  zimą. To nie początek ży-
ciorysu Krzysztofa Wielic-
kiego czy Jerzego Kukuczki, 
ale Janka Gurby ze Starego 
Sącza.

Górską pasja zaraził go ojciec Je-
rzy Gurba, aktywny członek Klubu 
Wysokogórskiego w Nowym Są-
czu. – Zapał, pasja i codzienna 

praca treningowa Jaśka daje wyraź-
ne rezultaty – mówi taternik. – Sys-
tematycznie i wytrwale realizowany 
program treningowy układany przez 
trenera Maćka Oczko daje corocz-
ny progres i sukcesy. Prognozy dla 
wspinaczki sportowej są bardzo do-
bre ,co widać w rosnącej popular-
ności tego sportu. Dyscyplina zo-
stała wpisana do programu letnich 
Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 
roku. Janek jest w kadrze narodo-
wej Polskiego Związku Alpinizmu we 
wspinaczce sportowej, co daje mu 
możliwość startu w zawodach rangi 
europejskiej i światowej.

Młody wspinacz ze Starego Sącza 
jest członkiem Klubu Wysokogór-
skiego w Nowym Sączu i trenuje 
w „Boulder Zona” pod okiem Olafa 
Wojnara. Trenerem–koordynatorem 
jest Maciej Oczko z Klubu Sportowe-
go „Korona” Kraków.

Uwzględniając młody wiek, Janek 
osiąga spektakularne sukcesy w róż-
nych dyscyplinach szeroko rozumia-
nych sportów górskich: we wspi-
naczce sportowej trzykrotnie z rzędu 
wygrał  Puchar Polski. Na koncie ma 
międzynarodowe  mistrzostwo Czech 
we wspinaczce na czas i mistrzostwo 
Polski w boulderingu. Prócz tego jak 
wspomnieliśmy wspinaczka wysoko-
górska, narciarski freeride, boulde-
ring, czyli wspinanie się po wielkich 
głazach bez zabezpieczenia...

W tym roku zawodników Mistrzostw 
Polski Juniorów we wspinaczce spor-
towej na trudność gościł Sosnowiec. 
Zgadnijcie, kto wygrał? Bezapelacyj-
nie tytuł Mistrza Polski A.D. 2018 
zdobył Janek Gurba. Jako jedyny 
w swojej kategorii wiekowej zaliczył 
top na drodze finałowej. Trwa też Pu-
char Polski i wszystko wskazuje na 
to, że tytuł po raz czwarty powędruje 
do kolekcji Janka. Prowadzi w punk-
tacji Pucharu Polski ze sporą prze-
wagą. Cóż, do zobaczenia na olim-
piadzie w Tokio! (RKA)
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WydARzEnIA

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
W uroczystościach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczestniczyły władze samorządowe, przedsta-
wiciele Rady Miejskiej, poczty sztandarowe szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych, Orkiestra Miejska Stary 
Sącz, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. 
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40. STAROSĄDECKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ

FestiwaLOVE
czterdziestolecie
Już niebawem rozpocznie się jubileuszowa, 
40. edycja Starosądeckiego Festiwalu Muzyki 
Dawnej pod honorowym patronatem Pierwszej 
Damy RP – Agaty Kornhauser-Dudy. O  przy-
gotowaniach do tego artystycznego wydarze-
nia oraz o misji pielęgnowania polskiej kultury 
muzycznej, która towarzyszy Festiwalo-
wi od jego początków z  prof. dr hab. 
Marcinem Szelestem – dyrektorem 
artystycznym Festiwalu – rozma-
wia Wojciech Waliszewski.  

czy lubi Pan jubileusze?
Tegoroczny jubileusz uświadamia nam, 

jak niezwykłym przedsięwzięciem jest 
Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. To 
przecież jedyny festiwal muzyki dawnej 
w Polsce i jeden z nielicznych na świecie, 
który może się poszczycić czterdziestoma 
edycjami. A czterdzieści edycji – to już prawdzi-
wa sztafeta pokoleń. Odczuwam wielką wdzięczność 
i podziw dla tych wszystkich, którzy starosądecki Festi-
wal powołali do życia, kierowali nim i potrafili zapewnić 
zawsze oryginalne koncepcje programowe i bardzo wy-
soki poziom artystyczny. Mój podziw kieruję też w stro-

nę festiwalowej publiczności, która jest zja-
wiskiem w skali naszego kraju zupełnie wyjątkowym. 
Cieszę się, że będę mógł świętować jubileusz Festiwalu 

wraz z moimi wspaniałymi poprzednikami, z pu-
blicznością, która Festiwal niezmiennie doce-

nia i nagradza swoją obecnością, i z tymi 
wszystkimi, którym Festiwal jest drogi i bli-
ski sercu.

W jaki sposób będziemy świętować tego -
roczną, jubileuszową edycję Festiwalu?

Nie możemy zapominać, że u źródeł 
Festiwalu leżały odkrycia muzyczne do-
konane w klasztorze Sióstr Klarysek, że 

to muzyka związana z Polską stała zawsze 
w centrum festiwalowych programów, a Stary 

Sącz był miejscem współczesnych premier wielu 
naszych zabytków muzycznych. Program edycji jubile-

uszowej odwołuje się do tych tradycji. Prezentuje kom-
pozytorów działających w Polsce, ale też związki między 
Polską a Europą, mecenat polskich arystokratów, zain-
teresowanie polską tematyką u twórców zagranicznych. 
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Wystąpią znakomici soliści i cenione 
zespoły polskie, ale też polsko-fran-
cuska formacja zgłębiająca repertu-
ar paryskich koncertów Marii Lesz-
czyńskiej oraz międzynarodowej 
sławy zespół Weser-Renaissance 
z Bremy, który zresztą będzie wyko-
nywać dzieła z repertuaru kapeli kró-
lewskiej polskich Wazów. Szczegól-
nym akcentem będzie z pewnością 
konferencja z udziałem dotychcza-
sowych dyrektorów artystycznych 
Festiwalu i krytyków muzycznych, 
połączona z prezentacją nowo wyda-
nej książki poświęconej Festiwalowi.

 Interesująco zapowiada się koncert 
W salonie Marii Leszczyńskiej: kró -
lowa i synowa, który odbędzie się 
w sobotę, 14 lipca w starosądeckim 
sokole. co usłyszymy?

Usłyszymy muzykę najwybitniej-
szych osiemnastowiecznych kompo-
zytorów włoskich i francuskich, któ-
rych utwory grywali wybitni wirtuozi 
w salonach królowej Marii Leszczyń-
skiej, małżonki Ludwika XV, i jej sy-
nowej Marii Józefy, córki Augusta 
III, elektora saskiego i króla Polski. 
Wspaniała, troskliwie dobrana przez 
wykonawców dawka muzyki najwyż-
szej próby. Zespół Le Salon de la 
Paix powstał z inicjatywy polskiej 
klawesynistki mieszkającej od wielu 
lat we Francji, Katarzyny Tomczak-
-Feltrin, specjalnie po to, aby ba-
dać i wykonywać repertuar grywany 
na koncertach u królowej. W Starym 
Sączu wystąpi ze znakomitą francu-
ską sopranistką Myriam Arbouz. Je-
stem pewny, że w jej interpretacji 
pełne delikatnej i eleganckiej eks-
presji francuskie kantaty ukażą nam 
całe swoje piękno.

czterdzieste urodziny festiwalu to 
okazja do wspomnień. Jakie były 
najtrudniejsze oraz najciekawsze 
momenty w Pana dotychczasowej 
pracy jako dyrektora artystycznego 
sFMd?

Może ciężko w to uwierzyć, ale nie 
przypominam sobie trudnych mo-
mentów. Moja współpraca z władza-
mi miasta i organizatorem – Cen-
trum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 
– z jednej strony, a z zapraszanymi 
artystami z drugiej strony, przebiega 
tak harmonijnie, że, jak to już wie-
lokrotnie podkreślałem, życzyłbym 
każdemu dyrektorowi artystyczne-
mu festiwalu takiego komfortu pra-
cy. Jest to oczywiście olbrzymia za-
sługa ludzi, którzy dbają o dobro 
Festiwalu i sprawnie czuwają nad 

jego przebiegiem; bez nich trudno 
byłoby sobie wyobrazić jego realiza-
cję. A ciekawe jest wszystko: arty-
ści, którzy przywożą świeże, dające 
do myślenia interpretacje i dostar-
czają niezapomnianych muzycznych 
wzruszeń; publiczność, która tak go-
rąco przyjmuje koncerty; bywalcy 
spotkań z artystami, zadający nie-
raz skomplikowane, czasem nawet 
prowokujące pytania, które zmusza-
ją artystów do wypowiedzi na rzad-
ko poruszane tematy. Najciekawsze 
zaś chyba jest to, w jaki sposób każ-
da edycja Festiwalu przynosi mi miłe 
niespodzianki, bo przecież zawsze 
skonstruowany wcześniej program, 
czyli konfiguracja utworów i wyko-
nawców, jest do pewnego stopnia 
niewiadomą. Rezultatów można się 
spodziewać tylko w pewnym przybli-
żeniu. Ale to, co wydarza się w Sta-
rym Sączu, zawsze przerasta moje 
oczekiwania.

Jak może wyglądać starosądecki 
Festiwal Muzyki dawnej za... kolej-
ne 40 lat?

Trudno to sobie wyobrazić… Czy 
muzyka dawna będzie tak nośną 
ideą za czterdzieści lat? Co wówczas 
ten termin będzie oznaczał? Czym 
będą się zajmować artyści, jaki bę-
dzie ich stosunek do instrumentów, 
muzyki, historii? Można przypusz-
czać, że w roku 2058, o ile Starosą-
decki Festiwal Muzyki Dawnej wciąż 
będzie istniał, czego mu z całego ser-
ca życzę, dyrektorem artystycznym 
będzie ktoś, kto dzisiaj może wypo-
wiada swoje pierwsze słowa; spora 
część artystów, którzy wówczas wy-
stąpią, jeszcze się nie urodziła; trę-
bacze, którzy w tym roku zagrają fe-
stiwalowy hejnał, będą z łezką w oku 
wspominać te czasy, widząc na swo-
im miejscu młokosów, którzy urodzą 
się pewnie za dwadzieścia parę lat. 
Nowoczesny dzisiaj wygląd naszych 
plakatów i programów, które pu-
bliczność zaopatrzona w nieznane 
nam jeszcze środki przekazu będzie 
oglądać troskliwie zreprodukowane 
w formie elektronicznej na pamiątkę 
czasów papieru, wzbudzi znacznie 
większą nostalgię niż budzą w nas 
plakaty z lat siedemdziesiątych. 
Obyśmy tylko nie zatracili z czasem 
tego, co najcenniejsze: emocji zwią-
zanych z przeżywaniem muzyki gra-
nej na żywo; bezpośredniej bliskości 
artystów i publiczności; sztuki, któ-
ra się dzieje, a dziejąc się, uwalnia 
w człowieku to, co najbardziej warto-
ściowe. (WW)

Omnia 
beneficia
13 lipca (piątek) 
o godz. 11:00 w sta-
rosądeckim Sokole 
odbędzie się wyjątkowa konferen-
cja pn. Wszystkie dobrodziejstwa 
40-stu Starosądeckich Festiwali 
Muzyki Dawnej – nawiązująca do 
właśnie co wydanej książki o tym 
samym tytule. 

W ramach konferencji odbędzie 
się panel wspomnieniowy z udzia-
łem dyrektorów artystycznych Staro-
sądeckich Festiwali Muzyki Dawnej: 
Stanisława Gałońskiego, Marcina 
Bornusa, Antoniego Pilcha, dr. Sta-
nisława Welanyka, dr. Andrzeja Cita-
ka, prof. dr. hab. Marcina Szelesta. 
Natomiast w części popołudniowej 
zaplanowano panel dyskusyjny na 
temat ewolucji wykonawstwa histo-
rycznego od lat 70-tych XX wieku na 
przykładzie Starosądeckich Festi-
wali Muzyki Dawnej. Swój udział po-
twierdziły następujące osobistości 
polskiego życia muzycznego:

• Marek Dyżewski – polski 
muzyk, publicysta. W la-
tach 1990–1994 był rekto-
rem wrocławskiej Akademii 
Muzycznej.

• Dorota Kozińska – latynistka, 
krytyk muzyczny i operowy, 
tłumaczka. Wieloletni czło-
nek redakcji „Ruchu Muzycz-
nego”. Prowadzi blog „Upiór 
w operze”. 

• dr Ewa Obniska – doktor mu-
zykologii. Przez wiele lat pra-
cowała w Programie 2 Pol-
skiego Radia, na antenie 
którego stworzyła tysiące au-
dycji związanych z muzyką 
dawną.

• Dorota Szwarcman – publi-
cystka, krytyk muzyczny. Pro-
wadzi opiniotwórczy blog „Co 
w duszy gra”.

W trakcie konferencji nastąpi wrę-
czenie Odznaki Honorowej Stare-
go Sącza dla osób zasłużonych dla 
Starosądeckiego Festiwalu Muzy-
ki Dawnej, a na zakończenie kon-
ferencji przewidziano podpisywanie 
książki Wszystkie Dobrodziejstwa 
Historia Starosądeckiego Festiwa-
lu Muzyki Dawnej przez autorów. 
Dla melomanów mamy dobrą wia-
domość – książka jest już dostępna 
w Galerii pod Piątką. (red) 
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16 czerwca na staro-
sądeckim rynku odby-
ło się niezwykle barw-
ne widowisko „Święty 
z Wadowic – Jan Pa-
weł II”. 19 lat temu, 16 
czerwca 1999 roku na 
starosądeckich bło-
niach święty Jan Pa-
weł II kanonizował bł. 
Kingę. 

Spektakl był orygi-
nalną próba ukazania święto-
ści Karola Wojtyły – żywej i pełnej mocy. Na sce-
nie wystąpili: Jan Nowicki w roli adwokata Diabła, 
Urszula Grabowska, Radosław Krzyżowski, Mag-
dalena Wasylik, Czesław Mozil, Kinga Ilgner i Ka-
jetan Wolniewicz. Towarzyszyli im doborowi wo-
kaliści: Kuba Badach, Natalia Niemen, Justyna 
Reczeniedi, Magda Steczkowska, Hanka Wój-
ciak, Mateusz Nagórski, Piotr Szewczyk, Natalia 
Oprychał, Joanna Smajdor czy Rafał Żur, a także 
chór „Passionart”. Widowisko muzyczne „Święty 
z Wadowic – Jan Paweł II” wyprodukowane zo-
stało wspólnie przez Narodowe Centrum Kultury 
i Fundację Pełni Kultury specjalnie na Światowe 
Dni Młodzieży Kraków 2016. (red) 

W hołdzie Janowi Pawłowi II 
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Uroczyste pasowanie 
przedszkolaków

13 czerwca przedszkolaki ze sta-
rosądeckich przedszkoli, które 
współpracowały z Oddziałem dla 
Dzieci comiesięcznie spotykając 
się w bibliotece złożyły przyrzecze-
nia być dobrymi czytelnikami i za-
wsze pamiętać o książkach.

Dzieci otrzymały również pamiąt-
kowe medale oraz karty czytelnicze 
uprawniające ich do samodzielnego 
korzystania z wypożyczalni. Impre-
zę biblioteczną uświetnił zaproszony 
gość, autor współpracujący z naszą 
biblioteką, Andrzej Grabowski. (red)
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W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole i okolicy…
40. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej (prolog)

8 lipca, niedziela, Stara Lubowla (Słowacja), kościół św. Mikołaja, godz. 1930

Zespół Estravaganza pod dyrekcją Andrzeja Zawiszy wykona koncert utworów Szymona Ferdynanda Lechleitnera związane-
go ze starostą sądeckim. Jego utwory znano w jezuickim kolegium w Podolińcu, a autograf „Ave maris stella” trafił z dedykacją 
do kościoła parafialnego w Starej Lubowli. Autokar (w cenie 25 zł/os) spod Kina Sokół w Starym Sączu odjedzie o godz. 1700. 

Jubileuszowy, 40. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

11–15 lipca, środa – niedziela, Sokół, od godz. 1930

Tegoroczna, jubileuszowa edycja odbędzie się pod honorowym patronatem Pierwszej Damy RP –
Agaty Kornhauser-Dudy. Mottem przewodnim będzie Splendor patriae, nawiązujący do świętowania 
stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zaprezentują się artyści z Polski, Francji i Niemiec 
podczas sześciu koncertów. Szczegółowy repertuar znajduje się na ostatniej stronie. Wstęp wolny.

Jarmark świętej Kingi 

22 lipca, niedziela, Rynek, od godz. 1000

Impreza folklorystyczno-historyczna z okazji święta patronki Starego Sącza. Nie zabraknie kramów z rękodzielnikami oraz 
karczmarzy i gospodyń z wybornym jadłem. Odbędą się turnieje rycerskie. Wstęp wolny. 

XIII Międzynarodowy Plener Malarski 

16–29 lipca, poniedziałek – niedziela, Galeria pod Piątką 
W programie m.in. Sympozjum Kultur Lokalnych – Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari,  ul. Bato-

rego 23, Stary Sącz (20 lipca o godz. 18:00); budowa konstrukcji artystycznej na Rynku w Starym 
Sączu (27 lipca o godz. 10:00), wernisaż prac artystów w Galerii pod Piątką Rynek 5 w Starym Sączu 
(27 lipca o godz. 18:00). Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.
  

Małopolski Festiwal Smaku 

5 sierpnia, niedziela, Rynek, od godz. 1000

To największe wydarzenie kulinarne w regionie promujące lokalnych producentów żywności. Do Starego Sącza przyjadą 
znani producenci jedzenia oraz kucharze i blogerzy kulinarni. Królować będą m.in. miody, sery, tradycyjne wędliny, które bę-
dzie można zakupić na stoiskach prosto od producentów. Wstęp wolny. 

MUNDI Międzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Religijnych dla Dzieci

11–14 sierpnia, sobota– wtorek, Sokół 
Festiwal promuje filmy i programy religijne dla dzieci z całego świata. Wstęp wolny. 

10. Starosądecki Jarmark Rzemiosła

18–19 sierpnia, sobota – niedziela, Rynek, od godz. 1100

Jubileuszowa edycja nawiązująca do wielowiekowej tradycji sławnych jarmarków w „Starym Mie-
ście”. Na jarmarku zaprezentuje się ponad setka autentycznych rzemieślników z rożnych rejonów 
Polski (żadnej chińszczyzny) oraz gospodynie wiejskie z potrawami kuchni regionalnej. Zagrają: Go-
oroleska oraz Staszek Karpiel-Bułecka i Future Folk. Wstęp wolny. 
  

7. Rajd Polski Historyczny 

30 sierpnia, czwartek, Rynek 
Impreza, której trasa nawiązuje do dawnych etapów najstarszego po Monte Carlo rajdu na świecie – Rajdu Polski. Jego 

formułą jest jazda na regularność – tak jak w dawnych latach, wygrywa nie najszybszy, a ten, kto pokona trasę z prędkością 
najbardziej zbliżoną do zadanej przez organizatora. Wstęp wolny. 

6. Folk Festiwal PANNONICA 

30 sierpnia–1 września, czwartek – sobota, Szczere pole w Barcicach, cały dzień
Jeden z największych i najbardziej opiniotwórczych festiwali typu etno-folk i world music w Pol-

sce. Zagrają takie gwiazdy jak: Kroke, Nadara Gypsyband, Marko Marković Brass Band czy Fanfara 
Transilvania. Szykuje się mocno gorące muzycznie zakończenie lata. Bilety dzienne w przedsprzeda-
ży od 55 zł. (WW)
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Pobiegli dla Stasia – 
muzykanta

Trzecia edycja Biegu Barana  
w Skrudzinie potwierdziła tylko, że 
pomaganie poprzez bieganie ma 
wielki sens. 

W tym roku Fundacja Na Ratunek 
i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skru-
dzina „Przyjaźń” zorganizowała bieg 
z którego dochód zostanie przezna-
czony na rehabilitację Stanisława Sta-
wiarskiego. Do puszek wolontariuszy 
„powędrowało” 18 085,46 zł, 5 euro 
i 100 koron duńskich. Charytatywny 
bieg przyciągnął nie tylko wytrawnych 
biegaczy, ale i amatorów. Biegowi to-
warzyszyły dodatkowe atrakcje. Wszy-
scy mogli wspólnie świętować przy 
grillu i smakołykach, które przygoto-
wały panie ze Stowarzyszenia Rozwo-
ju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”.  (red)

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

II Bieg świętej Kingi 

Tegoroczną areną strażackich po-
pisów było boisko w Cyganowicach 
W zawodach wzięło udział siedem 
drużyn męskich i dwie drużyny ko-
biece z Gminy Stary Sącz, jedna 
drużyna z OSP Biegonice oraz 4 
drużyny męskie z Gminy Piwniczna 
–Zdrój. 

Jednostki OSP startowały w trzech 
konkurencjach: musztra, sztafeta 
oraz ćwiczenie bojowe. Wyniki zawo-
dów wśród starosądeckich drużyn 
przedstawiają się następująco:

• Mężczyźni 
I miejsce OSP Biegonice
II miejsce OSP Moszczenica Wyżna
III miejsce OSP Przysietnica
IV miejsce OSP Gołkowice Górne

V miejsce OSP Stary Sącz
VI miejsce OSP Moszczenica Niżna
VII miejsce OSP Gaboń
VIII miejsce OSP Barcice

• Kobiety 
I miejsce OSP Moszczenica Wyżna
I miejsce OSP Przysietnica

Nagrody, dyplomy oraz puchary 
wręczali: Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Starym Sączu Ewa Zielińska, 
przedstawiciel Urzędu Miasta Nowe-
go Sącza Dyrektor Wydziału Zarzą-
dzania Kryzysowego i Ochrony Lud-
ności Marek Nieć, Prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związ-
ku OSP RP w Starym Sączu Anto-
ni Piętka, Komendant Gminny ZOSP 
RP w Starym Sączu Paweł Banach, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminne-
go Związku OSP RP Piwnicznej–Zdrój 
Jan Żywczak oraz Prezes OSP Biego-
nice Marian Wolak. Gratulacje i wyra-
zy uznania dla strażaków ochotników 
przekazał st. bryg. Paweł Motyka Za-
stępca Komendanta Miejskiego PSP 
w Nowym Sączu, głównym sędzią 
gminnych zawodów był Naczelnik 
Wydziału Operacyjno-Szkoleniowe-
go bryg. Marian Marszałek z KM PSP 
w Nowym Sączu. (red)

Prawie 300 miłośniczek i miłośników zdrowego sty-
lu życia pobiegło w drugiej edycji nocnego biegu. Na 
starcie zameldował się wiceburmistrz Kazimierz Gi-
zicki i radni: Julia Dziedzic i Sławomir Szczepaniak.

Druga edycja Nocnego Biegu św. Kingi udowodniła, 
że Stary Sącz to wspaniałe miejsce do spędzania cza-
su w aktywny sposób. Miasto w nocnej szacie ma swój 
urok. O niezwykłą oprawę biegu zadbali Rycerze z Grodu 
św. Kingi.

Biegacze, jak w ubiegłym roku, ruszyli z dziedzińca 
Klasztoru Sióstr Klarysek. Do wyboru mieli ukończenie 
3 dystansów: 3, 6 i 10 kilometrów. Do Starego Sącza za-
witali biegacze m.in z Łącka, Grybowa, Limanowej, Pre-
szowa i Spisskiej Nowej na Słowacji, Nowego Sącza, Za-
kopanego, Krzeszowic, Kamionki Wielkiej, Piwnicznej, 
Tuchowa, Wronowic, Białej Niżnej, Mysłowic, Muszyny, 
Rytra, Dębicy, Gorlic, Jasła, Kacwina, Korzennej, Buko-
winy Tatrzańskiej, Zabawy, Krakowa, Tarnowa i Katowic.

– O atrakcyjności tego biegu świadczy podwojona licz-
ba uczestników w porównaniu z poprzednim rokiem – 
mówi burmistrz Jacek Lelek. – Cieszy moda na zdrowy 
styl życia, na bieganie i liczna reprezentacja starosąde-

czan na starcie. Cieszy również liczniejsza reprezenta-
cja gości, bo bieg to ciekawa formuła promocji miasta 
od trochę innej strony. Gmina jest współorganizatorem 
biegu i jest szansa, że ten bieg będzie stałym punktem 
w programie naszych cyklicznych wydarzeń. (red)
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Pot, łzy i wielka radość

Mistrzem VIII Międzynarodowego 
Turnieju Sokolika o puchar INNO-
JU w Starym Sączu została Legia 
Warszawa, która w finale pokonała 
Spartę Praga 3:1 i zabrała do War-
szawy oryginalną tarczę z herbem 
Starego Sącza. Podczas zawodów 
emocje sięgały zenitu, a nowe try-
buny przy ulicy Bandurskiego wy-
pełnione były po brzegi kibicami.  

Obok tak znanych futbolowych ma-
rek, jak Hertha Berlin, Feyenoord Rot-
terdam czy FC Liverpool, zaprezento-
wały się też polskie drużyny, a wśród 
nich sądeckie. Bardzo dobrze za-
grały starosądeckie Sokoliki, któ-
re w klasyfikacji końcowej zajęły 16 
miejsce, a od Ligi Mistrzów dzielił ich 
zaledwie jeden punkt. To historycz-
ny sukces młodych starosądeckich 
piłkarzy na Turnieju Sokolika. Pod-
opieczni Roberta Mysiora i Krzysz-
tofa Szewczyka pokonali w rozgryw-
kach grupowych rówieśników z FCB 

Escola Varsovia, Olympique Marsylii 
oraz Sandecji Nowy Sącz,  jednocze-
śnie remisując z Pogonią Szczecin. 
– Bardzo dobry występ Sokolików 
to dowód, że w naszym mieście uta-
lentowanej młodzieży nie brakuje. To 
również potwierdzenie bardzo dobrej 
pracy trenerów pracujących w UKS 
Sokoliki Stary Sącz – mówi Tomasz 
Popiela – główny organizator staro-
sądeckiego Sokolika. 

Na Turnieju Sokolika swoje umie-
jętności zaprezentowali najzdolniej-
si dziesięciolatkowie z całej Europy. 
Podczas dwudniowych zmagań nie 
zabrakło wielu emocjonujących akcji 
i walki o każdą piłkę, zgodnie ze spor-
tową zasadą fair play. Niedzielne roz-
danie nagród odbyło się w podniosłej 
atmosferze, przy akompaniamencie 
Orkiestry Reprezentacyjnej Straży 
Granicznej. – Gmina Stary Sącz jest 
jednym ze współorganizatorów Tur-
nieju. To wydarzenie ma rangę mię-
dzynarodową. Jesteśmy dumni, że 

odbywa się w naszym mieście – pod-
kreśla Kazimierz Gizicki, zastępca 
burmistrza. 

– Tegoroczny Turniej był bardzo 
udany pod względem poziomu spor-
towego zaproszonych zespołów oraz 
pod względem organizacji. Turniej 
Sokolika ma już międzynarodowa 
renomę. Trenerzy doceniają perfek-
cyjną organizację oraz wyjątkową 
gościnność starosądeczan. Zainte-
resowanie turniejem ogólnopolskich 
stacji Canal Plus Sport oraz Polsat 
Sport podkreśla rangę zawodów. Je-
żeli chcemy utrzymywać ten poziom 
w przyszłości lub cały czas go jesz-
cze podnosić, niezbędna jest współ-
praca wielu osób. Bardzo istotne dla 
mnie jest wsparcie władz miasta Sta-
rego Sącza oraz MKS Sokół Stary 
Sącz. W tej edycji ta współpraca była 
wzorowa i mam nadzieję, że w przy-
szłości będziemy mogli dalej na sie-
bie liczyć – podsumowuje tegoroczną 
edycję Tomasz Popiela. (WW)
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